
Møte i regionstyret for NLM Region Nord 

lørdag 23.02.2019 
 

Til stede: Kjetil Rege, John Olav Enoksen, Ragnar Falch Gundersen 

På telefon: Anne Christine Viste, Kjell Iversen, Ivar Tolo 

Forfall: Lars Erik Sandvik, Monja Bråthen 

Fra adm.: Vegard Svensen, Kristin Bakeng Olufsen 

 

 Møtet ble innledet med Guds Ord og bønn. 

 

PROTOKOLL 
 

Sak 1/19  Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 2/19  Godkjenning av protokoll fra møte 8.12.18. 

Vedtak: Protokollene fra møtet 8.12.18 godkjennes. 

 

Sak 3/19  Regnskapsrapport pr 31.12.18. 

Vedtak: Regnskapsrapporten pr. 31.12.18 tas til orientering.  

 

Sak 4/19  Regionstyrets årsmelding for 2018. 

Vedtak: Årsmeldingen for 2018 vedtas med de merknader som kom fram i samtalen.  

 

Sak 5/19  Program for regionkonferansen 7. – 9. juni i Tromsø 

Vedtak: Regionstyret er bekymret for framdriften i planleggingen av regionkonferansen. 

Administrasjonen går inn og følger opp planleggingen og programmet for årets 

regionkonferanse i samarbeid med den lokale komiteen i Tromsø. 

 

Sak 6/19  Oppsigelse fra Henriette Rokstad Nordli. 

Vedtak: Regionstyret takker for tjenesten som Henriette Rokstad Nordli har gjort som 

forsamlingsarbeider i Fjellheim misjonsforsamling. Regionstyret tar oppsigelsen til 

etterretning.  

 

Sak 7/19  Stillingshjemler i Region Nord fra høsten 2019 



Vedtak:  Ut fra regionens totale økonomi hvor vi registrerer svikt i gaveinntektene i forhold til 

budsjett for 2018, ser regionstyret det lite realistisk med en 100 % stilling som 

forsamlingsleder i Fjellheim Misjonsforsamling fra høsten 2019. Det bør tas sikte på 

en kombinasjon med undervisning på Fjellheim i den grad det er mulig. 

 

Sak 8/19  Protokoll fra møte i styre for Skoghus 9.1.19 

Vedtak: Protokoll fra møtet i styret for Skoghus 9.1.19 tas til orientering. 

 

Sak 9/19  Budsjett for Skoghus leirsted  

Vedtak:  Regionstyret konstaterer at budsjettet virker optimistisk med tanke på inntekter for 

2019, men godkjenner det fremlagte budsjettet ut fra de planer styret har for driften 

framover. Regionstyret utfordrer styret for Skoghus leirsted til å ha stort fokus på 

driften i året som kommer.   

 

Sak 10/19  Budsjett for Fjellheim Misjonsforsamling og Finnsnes Misjonsforsamling.  

Budsjett fra Finnsnes misjonsforsamling ikke behandlet. 

Vedtak: Budsjettet for Fjellheim misjonsforsamling godkjennes. Regionstyret vil understreke 

at totalinntekten til NLM fra forsamlingen, herunder inntekt fra julemessa, har 

sammenheng med stillingen som regionen har i forsamlingen. 

 

Sak 11/19  Overdragelse av aksjer fra NLM Eiendom Bodø A/S til NET. 

Vedtak: Regionstyret slutter seg til framlagte avtale med overføring av aksjer fra NLM 

Eiendom Bodø AS til NET AS.  

 Salgssummen av Dronningens gate bør tas ut av selskapet før overføringen til NET, 

med tanke på bruk ved reinvestering i nye forsamlingslokaler i Bodø.  

 

Sak 12/19  Orienteringssaker 

a) Lover for felles misjonsforsamling i Bodø mellom Normisjon og NLM. 

Vedtak:  Regionstyret tar lovene som er utarbeidet for felles misjonsforsamling i Bodø mellom 

Normisjon og NLM orientering.  

 

b) Årsmelding BUR for 2018. 

c) UNG-lederstilling 

d) Styremedlem Karalaks jf. sak 65/18 

e) Soltun soldatheim 

f) Forkynnerhjelp  

 

Vedtak:  Sakene tas til orientering. 

 

Møtet hevet 15.30. 

 


